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ÚVOD 

 

 Športové karate sa v posledných rokoch dostáva čoraz viac do popredia nie iba  

súťažiacich ale aj divákov. Zavedenie prestížnejších turnajov a nového bodovacieho systému, 

čo vedie k čoraz silnejšej konkurencii niekoľko desiatok pretekárov, núti v pozitívnom slova 

zmysle karatistov a ich trénerov k inovatívnym metódam v tréningu, pre zvýšenie výkonnosti 

a následne samotného výkonu. To znamená, že už nestačí trénovať stereotypnými tréningami 

v podobe techník, ale je nutné pristúpiť zavedeniu takých špecifických prostriedkov a zaťažení, 

ktoré by sa čo najviac približovali súťažnému charakteru. S tým úzko súvisí aj diagnostika 

trénovanosti karatistov. V zahraničí podstupujú karatisti taktiež už niekoľko rokov pravidelné 

diagnostické merania, na základe ktorých potom reprezentačný tím vytvára tréningové plány, 

podmienky a špecifické zaťaženia pre každého karatistu osobne. Na Slovensku je tento trend 

len málo rozvinutý, no napriek tomu je čoraz väčšia snaha pristupovať k diagnostike 

a špecifickosti zaťaženia, ako u zahraničných kolegov. 

 Spolu s úsilím o zaradenie športového karate do programu Letných olympijských hier, 

ktoré sa podarilo na 129. zasadnutí Medzinárodného olympijského výboru, bolo rozhodnuté 

o začlenení športového karate do programu Olympijských hier v Tokiu 2021 (pôvodne Tokio 

2020). Na základe tohto rozhodnutia  sa vytvorilo množstvo ďalších inovácií nie len 

v rozhodovaní ale aj samotnom priebehu súťaže, či podmienkach súťažných vystúpení. 

V športovom karate existujú dve súťažné disciplíny - kata a kumite. Na Slovensku sa od roku 

2015 zaviedla na niektorých súťažiach aj tretia disciplína – karate agility. Športový zápas 

kumite je v porovnaní s formou kata rozšírenejší a obľúbenejší nie len medzi pretekármi, ale aj 

medzi divákmi. Pre divákov je športový zápas príťažlivejší, pretože v ňom dochádza 

k priamemu boju.  

 

 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Kata
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Kumite&action=edit&redlink=1
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2.  STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY 

V tréningu karate v disciplíne športového zápasu sa neustále stretávame so 

stereotypnými tréningami pozostávajúcimi len z tréningových jednotiek kumite. Ak je tréning 

karatistu a obzvlášť reprezentanta v karate rovnaký a to len v podobe tréningu kumite 

z hľadiska nácviku útočných a obranných techník, nie je možné dosiahnuť optimálne výsledky 

pre zlepšenie výkonu a výsledkov na domácich a zahraničných turnajoch. Tento fakt 

predstavuje veľké rezervy v tréningovom procese karate. Hoci naši reprezentanti figurujú na 

medailových priečkach na medzinárodných turnajoch, stáva sa to skôr vzácnosťou. V ich 

jednotlivých zápasoch je vidno absentovanie výraznosti techník, pohybu a presných štartov 

resp. dostatočných štartov oproti súperom. Pre dosiahnutie lepších výsledkov v športovom 

karate je potrebné okrem tréningu športového zápasu kumite, využívať aj iné prostriedky a to 

prostredníctvom kondičných tréningov resp. špecifického kondičného zaťaženia. Keďže kumite 

je v karate kontaktným športom, je fyzický aspekt nevyhnutný pre zlepšenie výsledkov 

v športovom zápase, pretože dobrá fyzická kondícia športovca povedie k jeho lepším 

a efektívnejším pohybom a technikám pri obrane aj útoku v zápase.   

Vychádzajúc z poznania štruktúry športového výkonu v karate podľa Zemkovej (1996), 

Vanderku a Longovej (2012), je dôležité, aby bolo zaťaženie a výber testovacej batérie čo 

najviac korešpondujúce. V hierarchii faktorov, ktoré najviac ovplyvňujú športový výkon 

v karate, patrí vytrvalosť v rýchlosti horných končatín so 17% parciálnym podielom, 

disjunktívne reakčno-rýchlostné schopnosti  s 29 % parciálnym podielom a športový výkon 

v kumite s 46 % parciálnym podielom. Napriek tomuto poznaniu, sa špecifické zaťaženia  

v tréningu karatistov využívajú minimálne, resp. sa nevyužívajú vôbec.  

 Napriek poznatkom o senzitívnych obdobiach rozvoja pohybových schopností je aj 

u dospelých nevyhnuté využívať tréningové metódy ich rozvoja.  Pokiaľ ide o vnútorné 

zaťaženie je tendencia modelovať karatistický tréning vlastnému zápasu v súťaži. V metodike 

športovej prípravy karatistov sa preto vyžaduje aplikácia takých špecifických tréningových 

prostriedkov a ich dávkovanie, ktoré spôsobujú najväčšie narušenie homeostázy organizmu 

vyvolávajúce účinky blížiace sa najviac efektu zápasu odohrávajúceho sa na súťažiach. Súčasne 

si to však vyžaduje stále kvalitnejšie a aktuálnejšie informácie o odozve organizmu na tieto 

zaťaženia, ako i spätnú väzbu na koreláciu tréningových plánov pri individualizácii prípravy 

týchto športovcov. 

Pre tvorbu nášho experimentálneho programu vychádzame z poznatkov a výskumov 

prác Zemkovej (1996, 2004), ktorá skúmala štruktúru športového výkonu v karate,  Mihalíka 
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(2012), ktorý vplýval výbušným posilňovaním na parametre rýchlostno-silových schopností. 

Ďalej Krčmára (2017) a jeho výskume okamžitých efektov silového a rýchlostno-silového 

zaťaženia na zmeny parametrov rýchlostno-silových a rýchlostných schopností u silovo 

trénovaných športovcov a v neposlednom rade v prácach Longovej (2013) a Halaja 

(2019), ktorí skúmali rozvoj rýchlostno-silových a silových schopností v zóne 90% 

z výkonového maxima, Tomoliyusa (2020) vo výskume validity testu agility pre kategóriu 

kumite v karate, Styriaka, Billamana a Augustovičovej (2020), ktorí zisťovali vzťah medzi 

disciplínou Karate agility v súvislosti s disciplínami kata a kumite, Šišku (2019), ktorý skúmal 

okamžitý efekt špecifického tréningového zaťaženia na modelované parametre výkonu 

v úpolových športoch na základe analýzy srdcovej frekvencie v porovnaní s cvičným zápasom 

a autorov Iide, Imamura - Yoshimura et al. (2008) ktorí analyzovali športový zápas kumite, 

z hľadiska trvania ofenzívnych a defenzívnych techník v simulovaných 2 a 3 minútových 

zápasoch u mužov vo veku 18 – 20 rokov a chlapcov vo veku 16 – 17 rokov. 

Preto je pre zlepšenie celkového výkonu v kumite,  viac ako žiaduce, na základe vyššie 

uvedených autorov a praxe, zaradiť do tréningových plánov zaťaženie rýchlostno-silového 

charakteru.  Pre tieto fakty je tiež potrebné zaviesť počas prípravy karatistov aj pravidelnú 

vhodnú diagnostiku. Vzhľadom k čoraz náročnejším požiadavkám na výkon 

v karate, v športovom zápase kumite, je nevyhnutné skúmať a vytvárať nové diagnostické 

prostriedky a testy a odhaľovať nové poznatky faktorovej štruktúry v karate. 

 

3.  CIEĽ, HYPOTÉZY A ÚLOHY PRÁCE 

 

3.1 Cieľ práce 

 

Cieľom práce bolo overiť účinnosť rýchlostno-silového podnetu  na zmeny v špeciálnom 

teste karate agility a na dynamické parametre horných a dolných končatín a na sledované 

ukazovatele simulovaného zápasu u  reprezentantov SR v karate. 

 

3.2 Výskumné otázky 

  

VO1:  Akú účinnosť bude mať rýchlostno-silové zaťaženie na zmeny testu karate agility 

a dynamické parametre horných aj dolných končatín a ako sa prejaví v analýze 

simulovaného zápasu v karate u slovenských reprezentantov v karate? 

VO2:   Aká bude relibilita špeciálneho testu karate agility ako diagnostického nástroja? 
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3.3 Hypotézy práce  

 

H1: Špecializovaný program s obsahom rýchlostno-silového zaťaženia bude mať signifikantný 

vplyv na pozitívne prírastky dynamických parametrov horných končatín u SR reprezentantov 

v testoch: maximálny silový výkon (tlak na lavičke), explozívna sila (odrazy zo vzporu ležmo). 

H2: Špecializovaný program s obsahom rýchlostno-silového zaťaženia bude mať signifikantný 

vplyv na pozitívne prírastky dynamických parametrov horných končatín dolných končatín u SR 

reprezentantov v testoch: maximálny silový výkon (podrep - výskok), explozívna sila (odrazy 

z podrepu), dynamická rovnováha dolných končatín (Star Excursion Balance Test). 

H3: Program s obsahom rýchlostno-silového zaťaženia bude mať signifikantný vplyv na 

pozitívne zmeny špeciálneho testu karate agility. 

H4: Preukážu sa signifikantné rozdiely medzi výstupnými meraniami medzi experimentálnou 

a kontrolnou skupinou v špeciálnom teste karate agility. 

H:5 Preukážu sa signifikantné rozdiely medzi výstupnými meraniami medzi experimentálnou 

a kontrolnou skupinou vo všetkých dynamických parametroch horných a dolných končatín. 

H6: Preukážu sa najtesnejšie interakcie medzi špeciálnym testom karate agility a simulovaným 

zápasom. 

H7: Vyššia úspešnosť techník sa preukáže v experimentálnej skupine v porovnaní s kontrolnou 

skupinou v simulovanom zápase. 

 

3.4 Úlohy práce 

 
U1: Analyzovať obsah domácej a zahraničnej literatúry. 

U2: Upraviť a overiť spoľahlivosti navrhnutej diagnostiky. 

U3: Charakterizovať obsah experimentálneho činiteľa. 

U4: Overiť účinnosť experimentálneho podnetu v experimentálnej skupine v jednotlivých   

obdobiach. 

U5: Aplikovať experimentálny činiteľ. 

U6: Realizovať výstupné merania  a zistiť  úroveň vybraných ukazovateľov v experimentálnej 

skupine  a kontrolnej skupine. 

U7: Zistiť,  porovnať a vyhodnotiť zaznamenané údaje po absolvovaní programu. 

U8: Stanovenie záverov pre prax. 
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4. METODIKA PRÁCE 

 

4.1 Stanovenie výskumnej situácie  

 Naša práca ma charakter dvojskupinového paralelného experimentu. V našom prípade 

je to experimentálna skupina a kontrolná skupina.  V experimentálnej skupine pôsobí na výber 

probandov (VEX) a ich stavy (SZ = simulovaný zápas, S1 - S6 = testy) 8 – týždňový podnet (Ex) 

v čase (t0 - tn). V kontrolnej skupine nepôsobí na výber probandov (VK) a ich stavy (SZ = 

simulovaný zápas, S1 - S6 = testy) žiaden podnet, resp. prebieha kontrolný podnet (K) v čase 

(t0 - tn). 

V našom prípade je zápis výskumnej situácie, nasledovný:  

VE(SZ,S1-S6)t₀ → Ex →VE(S1-S6)t₁→ Ex →VE(SZ,S1-S6)tn 

VK(SZ,S1-S6)t₀  → K → VK(S1-S6)t₁ →K→ VK(SZ,S1-S8)tn 

 

4.2 Charakteristika sledovaného súboru 

  Výskumu sa zúčastnilo celkom 30 karatistov, členov Slovenského zväzu karate, ktorí 

boli členmi širšej slovenskej reprezentácie a zúčastňovali sa domácich aj medzinárodných 

turnajov. Súbor experimentálnej skupiny tvorilo 15 probandov s priemerným vekom 18,4 ± 2,6 

roku, priemernou výškou 174,8 ± 5,4, priemernou hmotnosťou  80 ± 10 kg a s priemerným 

športovým vekom 9,6 ± 2,4 roku a súbor kontrolnej skupiny tvorilo 15 probandov 

s priemerným vekom 18,4 ± 2,6 roku, priemernou výškou 174,8 ± 5,4, priemernou hmotnosťou  

80 ± 10 kg a s priemerným športovým vekom 9,6 ± 2,4 roku. V oboch prípadoch šlo 

o heterogénnu skupinu. 

4.3 Experimentálny podnet  

Náš výskum pozostával z nami navrhnutého 8 – týždňového špecifického rýchlostno-

silového zaťaženia, zloženého z cvičení s veľkou činkou s výkonovým maximom 90 %, 

a frekvencia podnetov bola 2x týždenne. Rýchlostno-silové zaťaženie tvoril 4 cvičenia 

s intenzitou zaťaženia 8 opakovaní v každom cvičení a intenzitou odpočinku 10 sekúnd medzi 

jednotlivými cvičeniami (= 1 sekvencia), v dvoch za sebou idúcich sekvenciách a celkovo 

v  troch sériách. Interval odpočinku medzi sériami bol 120 sekúnd.   

4.4 Metódy získavania údajov  

Na základe nášho výskumu sme zostavili testovaciu batériu ktorá pozostávala zo 6 testov. 

Pre tieto testy sme použili rôzne diagnostické zariadenia: TENDO Power Analyser, FITRO 
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Jumper Fitronic a stopky. Pri testovaní sme využili záznamové hárky, kde kvalifikovaní 

rozhodcovia zaznamenali namerané údaje v testoch karate agility a simulovanom zápase, ktorý 

sme považovali za doplnkový test. Po potrebnej úprave zariadení pre nami nastavené parametre 

sme použili zvolené testy:  

• Maximálny silový výkon dolných končatín pri cvičení vertikálny výskok s činkou 

• Maximálny silový výkon horných končatín pri vykonaní tlaku na vodorovnej 

lavičke 

• Explozívna sila dolných končatín pri opakovaných odrazoch z podrepu s pomocou 

švihu paží 

• Explozívna sila horných končatín  pri opakovaných odrazoch zo vzporu ležmo 

s protipohybom 

• Dynamická rovnováha dolných končatín - Star Excursion Balance Test (SEBT) 

• Špeciálny test karate agility 

4.5 Metódy spracovania a vyhodnocovania údajov 

Pri prezentácii číselnej formy údajov sme použili základné popisné charakteristiky ako 

aritmetický priemer (M), smerodajná odchýlka (SD), maximum (Max), minimum (Min), ktoré 

sme pri grafickom zobrazení znázornili ako krabicové grafy. Normalitu rozloženia sme posúdili 

Shapiro – Wilkovým testom. Na vyjadrenie vzťahu nameraných údajov sme využili Pearsonov 

korelačný koeficient, regresnú analýzu  a pri odhaľovaní faktorov, ktoré najviac zmenili výkon 

krokovú analýzu. Prostredníctvom parametrického párového t-testu pri závislých súboroch 

a nepárových t-testov pri nezávislých súboroch, sme vyjadrili štatistickú významnosť na 5% a 1% 

hladine významnosti (p<0,01 ** a p<0,05*) a podľa párového korelačného koeficientu podľa 

Spearmana potvrdili alebo zamietli stanovené hypotézy (Hendl, 2006). Vecnú významnosť 

rozdielov sme posúdili koeficientom effect size reps. koeficient „d“ vecnej významnosti ako 

malý: 0,01; stredný: 0,059 a veľký: 0,138 (Cohen 1986).  Závislosť a podiel jednotlivých 

faktorov pri vysvetľovaní športovej výkonnosti, sme odhalili technikou mnohonásobnej 

korelačnej a regresnej analýzy. Okrem mnohonásobného korelačného koeficientu (R) sme 

vypočítali determinant mnohonásobnej korelácie (R2), smerodajnú chybu regresie (SE), 

koeficienty parciálnej regresie (β*r) a štandardizované koeficienty parciálnej regresie (b). 

Číselne spracovanie empirických údajov sme vyhodnocovali tabuľkovým a štatistickým 

programom MS Excel a SPSS. 
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5. VÝSLEDKY VÝSKUMU  

 

5.1 Reliabilita diagnostického prostriedku 

 Pre zistenie reliability testu karate agility sme použili intraclass korelačný koeficient 

(ICC), kde konštatujeme zhodu na 1% hladine štatistickej významnosti od 75% do 99%. Pri 

porovnaní hodnôt všetkých probandov bola zhoda 82,3 %. Na analýzu vnútornej konzistencie 

sme použili Cronbachovo alfa koeficient v zhode 96,1 % ako zhoda od 90 %, čo podľa 

Cronbacha považujeme za excelentnú vnútornú konzistenciu (tab. 1). 

Tab.1 Výsledky reliability karate agility testu 

 Intraclass Correlation F Test df1 df2 Sig 
Single Measures 0,823 0,656 0,966 25,662 7 21 0,000 
Cronbach´s Apha 0,961 0,884 0,991 25,662 7 21 0,000 

 

 

5.2 Diferencie vstupných, priebežných a výstupných meraní  experimentálnej skupiny 

V experimentálnej skupine sme medzi vstupnými a výstupnými meraniami 

zaznamenali štatisticky pozitívny vplyv v testoch CMJ, podrep – výskok, tlak na lavičke, karate 

agility a simulovanom zápase na 1 % hladine štatistickej významnosti. V testoch odraz – vzpor 

a SEBT zaznamenali štatisticky pozitívny vplyv na 5 % hladine. Pri vstupných a priebežných 

meraniach a priebežných a výstupných meraniach zaznamenali štatisticky pozitívny vplyv na 

1 % hladine významnosti vo všetkých testoch okrem testu odraz – vzpor, ktorý nebol štatisticky 

významný pri vstupnom a priebežnom meraní. V testoch SEBT, agility a simulovaný zápas sme 

priebežné merania nevykonávali (tab. 2). 

 

Tab. 2 Diferencie vstupných, priebežných a výstupných meraní  experimentálnej 

skupiny 

 vstup <> priebeh vstup <> výstup priebeh <> výstup 
Ukazovatele t p d t p d t p d 
CMJ 12,729 0,000** 1,435 13,537 0,000** 1,593 4,625 0,000** 0,215 
Podrep - výskok 6,440 0,000** 1,045 11,261 0,000** 3,410 12,067 0,000** 2,393 
Odraz - vzpor 0,665 0,517 0,017 2,161 0,048* 0,060 5,358 0,000** 0,078 
Tlak na lavičke 12,073 0,000** 0,413 21,000 0,000** 1,009 21,737 0,000** 0,602 
SEBT Composite  -  -  - 2,218 0,044* 0,520  -  -  - 
Agility  -  -  - 93,110 0,000** 2,640  -  -  - 
Simulovaný zápas  -  -  - 21,222 0,000** 2,530  -  -  - 
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5.3 Diferencie vstupných, priebežných a výstupných meraní  kontrolnej skupiny 

  V kontrolnej skupine sme medzi vstupnými a výstupnými meraniami zaznamenali 

štatisticky významné zmeny v testoch CMJ, podrep – výskok, tlak na lavičke, karate agility 

a simulovanom zápase na 1 % hladine štatistickej významnosti. V testoch odraz – vzpor a SEBT 

sme nezaznamenali štatisticky významne zmeny. Pri vstupných a priebežných meraniach sme 

zaznamenali štatisticky významné zmeny na 1 % hladine významnosti v testoch podrep- výskok, 

odraz – vzpor, a tlak na lavičke.  V teste CMJ nenastali štatisticky významné zmeny. 

V   priebežných a výstupných meraniach sme naopak v teste CMJ zaznamenali štatisticky 

významné zmeny na 1 % hladine významnosti a v ostatných testoch na 5 % hladine štatistickej 

významnosti. V testoch SEBT, agility a simulovaný zápas sme priebežné merania nevykonávali 

(tab. 3). 

 

Tab. 3 Diferencie vstupných, priebežných a výstupných meraní kontrolnej skupiny 

 vstup <> priebeh vstup <> výstup priebeh <> výstup 
Ukazovatele t p d t p d t p d 
CMJ 1,116 0,283 0,159 3,074 0,008** 0,427 4,645 0,000** 0,284 
Podrep - výskok 2,203 0,045* 0,229 3,162 0,007** 0,528 2,305 0,037* 0,324 
Odraz - vzpor 2,193 0,046* 0,168 0,114 0,911 0,005 2,582 0,022* 0,172 
Tlak na lavičke 2,759 0,015* 0,169 5,678 0,000** 0,349 2,884 0,012* 0,205 
SEBT Composite  -  -  - 0,818 0,427 0,021  -  -  - 
Agility  -  -  - 14,940 0,000** 1,205  -  -  - 
Simulovaný zápas  -  -  - 3,674 0,003** 1,074  -  -  - 

 

 

5.4 Diferencie vstupných, priebežných a výstupných meraní medzi experimentálnou a 

kontrolnou skupinou 

V porovnaní nezávislých súborov sme zistili štatisticky významné zmeny vo 

vstupných meraniach v len v parametroch testu SEBT a to na 1 % hladine významnosti. 

V priebežných meraniach sme štatisticky významné zmeny zaznamenali v parametroch 

dolných končatín, na 1 % hladine. V parametroch horných končatín sme štatisticky významné 

zmeny nezaznamenali. V testoch SEBT, karate agility a simulovaný zápas sme nevykonávali 

priebežné testovania. Vo výstupných meraniach sme v  testoch parametrov dolných končatín 

a testu karate agility zaznamenali štatisticky významné zmeny a to na 1 % hladine štatistickej 

významnosti. Rozdiely parametrov horných končatín ako aj simulovaného zápasu sa 

nepreukázali štatisticky významné (tab. 4). 
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Tab. 4 Diferencie vstupných, priebežných a výstupných meraní medzi experimentálnou 

a kontrolnou skupinou 

          

 t-test 

 vstup priebeh výstup 
Ukazovatele t p d t p d t p d 
CMJ 0,978 0,336 0,371 4,074 0,000** 1,488 3,949 0,000** 1,442 
Podrep - výskok 1,527 0,138 0,558 3,211 0,003** 1,173 8,837 0,000** 3,227 
Odraz - vzpor 0,482 0,634 0,176 0,842 0,407 0,307 0,733 0,470 0,268 
Tlak na lavičke 0,286 0,777 0,104 0,440 0,663 0,161 1,507 0,143 0,550 
SEBT Composite 7,852 0,000** 1,829  -  -  - 14,257 0,000** 2,355 
Agility 0,270 0,792 0,097  -  -  - 7,230 0,000** 1,248 
Simulovaný 
zápas 1,759 0,089 0,110  -  -  - 1,429 0,164 1,866 

 

1.5  Interakcie medzi dynamickými parametrami horných a dolných končatín, testom 

karate agility a simulovaným zápasom 

 Pri zisťovaní interakcií medzi dynamickými parametrami horných a dolných končatín, 

karate agility a športovým zápasom sme po ukončení experimentálneho činiteľa,  pri 

výstupnom meraní v experimentálnej skupine (tab. 5)  využili Pearsonov korelačný koeficient 

r, prostredníctvom ktorého sme vyjadrili vzťah nameraných údajov. Najvyššie pozitívne 

korelácie nachádzame v dynamických parametroch dolných končatín v testoch CMJ a podrep 

výskok (r = 0,871; p < 0,01), CMJ a tlak na lavičke (r = 0,689; p < 0,01), CMJ a SEBT (r = 

0,728; p < 0,01). ďalšie pozitívne, štatisticky významné korelácie nachádzame v teste podrep 

výskok a tlak na lavičke (r = 0,604, p < 0,05), medzi testom podrep výskok a SEBT (r = 0,749; 

p < 0,01) a medzi testami tlak na lavičke a SEBT (r = 0,623; p < 0,05). Najvyššie negatívne 

interakcie nachádzame medzi testom karate agility a simulovaným zápasom (r = 0,984; p < 

0,01). 
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Tab. 2 Interakcie medzi dynamickými parametrami horných a dolných končatín, testom karate 

agility a simulovaným zápasom po aplikovaní 8 týždňového experimentálneho činiteľa 

    Agility  SZ  CMJ  
Odraz 
vzpor 

Podrep 
výskok 

Tlak na 
lavičke SEBT  

Agility r 
 

-0,984 0,087 -0,448 0,201 0,387 0,304 
  p 

 
0,000** 0,758 0,094 0,474 0,154 0,271 

SZ r 
  

-0,083 0,433 -0,225 -0,397 -0,342 
  p 

  
0,768 0,107 0,421 0,143 0,212 

Podrep výskok r 
   

0,290 0,871 0,689 0,728  
p 

   
0,295 0,000** 0,004** 0,002** 

Odraz vzpor r 
    

0,409 -0,118 0,298 
  p 

    
0,130 0,675 0,281 

Podrep výskok r 
     

0,604 0,749 

  p 
     

0,017* 0,001** 

Tlak na lavičke r 
      

0,623 

  p 
      

0,013* 

Legenda: SZ – simulovaný zápas; SEBT – star excursion balacne test; r – Spearmanov korelačný 
koeficient; *p<,05; **p<,01 

5.6  Podiel sledovaných parametrov na vysvetlení testu karate agility 

 Pomocou mnohonásobnej regresnej a korelačnej analýzy sme zistili jednotlivé parciálne 

podiely dynamických parametrov horných a dolných končatín na vysvetlení špeciálneho testu 

karate agility. Najväčšie zastúpenie parciálnych podielov pri výstupnom meraní 

experimentálnej skupiny (tab. 7) sme zistili pri parametroch odraz vzpor (Beta*r = 0,283) 

s parciálnym podielom 42 %, podrep – výskok (Beta*r = 0,145) s parciálnym podielom 21 % 

a v SEBT (Beta*r = 0,126) s parciálnym podielom 19 %.  V parametroch tlaku na lavičke sme 

zaznamenali 8 % parciálny podiel. Pri poslednom parametre CMJ sme zaznamenali hodnotu 

parciálneho podielu – 10 % (obr. 46). Regresný model, kde R2 = 0,542; R = 0,736; F = 2,130 

však nebol štatisticky signifikantný (obr. 1). 

Tab. 3 Regresná analýza motorických ukazovateľov k agility testu u experimentálnej skupiny - 

výstupné meranie 

  b SE Beta t p r Beta*r 

Podrep výskok -0,338 0,227 -0,758 -1,490 0,170 0,087 -0,066 
Odraz_vzpor -0,508 0,234 -0,632 -2,169 0,058 -0,448 0,283 
Podrep_výskok 0,026 0,019 0,725 1,407 0,193 0,201 0,145 
Tlak_na_lavičke 0,008 0,022 0,139 0,371 0,719 0,387 0,054 
SEBT 0,135 0,120 0,414 1,126 0,289 0,304 0,126 
  b0 3,733   t 0,230 R2 0,542 

 SEa 16,198  p 0,823 R 0,736 

      F 2,130 

            p 0,153 
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Obr. 1 Parciálne podiely jednotlivých testov ovplyvňujúcich test karate agility – 

experimentálna skupina – výstupné merania 

 Zastúpenie parciálnych podielov pri výstupnom meraní kontrolnej skupiny pri 

parametroch tlak na lavičke (Beta*r = 0,075) s parciálnym podielom 43 % . V parametroch 

CMJ sme zaznamenali (Beta*r = 0,051) s parciálnym podielom 29 %, SEBT   (Beta*r = 0,032) 

s parciálnym podielom 18 %. Podrep výskok a odraz vzpor figurovali s podielom 9 % a 1 %. 

V parametre odraz vzpor sme zaznamenali parciálny podiel s hodnotou -3 % (obr. 48). 

Regresný model, kde R2 = 0,203; R = 0,45; F = 0,457 nebol štatisticky signifikantný (tab. 8 

a obr. 2). 

 

Tab. 8 Regresná analýza motorických ukazovateľov k agility testu u kontrolnej skupiny - 

výstupné meranie 

  b SE Beta t p r Beta*r 

Podrep výskok 0,138 0,178 0,240 0,774 0,459 0,211 0,051 
Odraz_vzpor 0,054 0,427 0,041 0,127 0,902 0,040 0,002 
Podrep_výskok -0,009 0,017 -0,185 -0,559 0,590 -0,084 0,016 
Tlak_na_lavičke 0,020 0,021 0,301 0,919 0,382 0,248 0,075 
SEBT -1,318 1,587 -0,290 -0,831 0,428 -0,111 0,032 
  b0 110,669   t 1,229 R2 0,175 

 SEa 90,065  p 0,250 R 0,418 

      F 0,381 

            p 0,849 

 

CMJ
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Obr. 2 Parciálne podiely jednotlivých testov ovplyvňujúcich test karate agility – kontrolná 

skupina výstupné merania 

6. ZÁVERY 

Cieľom nášho výskumu bolo zistiť účinnosť rýchlostno-silového zaťaženia na zmeny 

karate agility a dynamické parametre horných a dolných končatín u slovenských 

reprezentantov v karate. Zároveň sme zistili interakcie medzi sledovanými parametrami 

a simulovaným zápasom so špecifickým testom karate agility.  Z vyššie uvedených údajov 

v problematike športového karate v disciplíne kumite sme zistili, že rýchlostno-silové cvičenia 

mali štatisticky významný vplyv na zmeny karate agility ako jednu zo zložiek limitujúcich 

faktorov pre športový výkon v karate v športovom zápase kumite. To sa nám do značnej miery 

potvrdilo aj vo zvýšení športového výkonu v špeciálnom teste karate agility.   

V hypotéze 1 sme predpokladali signifikantne pozitívny vplyv špecializovaného 

programu s obsahom rýchlostno-silového zaťaženia na pozitívne prírastky dynamických 

parametrov horných končatín u SR reprezentantov v testoch maximálny silový výkon (tlak na 

lavičke) a explozívna sila (odrazy zo vzporu ležmo). Tvrdenie sa nám v teste tlak na lavičke 

potvrdilo na 1 % hladine štatistickej významnosti a  na 5 %  štatistickej významnosti v teste 

odraz – vzpor a s veľkým vecným efektom v oboch prípadoch. 

 V druhej hypotéze sme tvrdili, že špecializovaný program s obsahom rýchlostno-

silového zaťaženia bude mať signifikantne pozitívny vplyv na pozitívne prírastky dynamických 

parametrov dolných končatín u SR reprezentantov v testoch maximálny silový výkon (podrep 

- výskok), explozívna sila (odrazy z podrepu), dynamická rovnováha dolných končatín (Star 

Excursion Balance Test). Tvrdenie sa nám potvrdilo v prvých dvoch testoch hypotézy na 1 % 

hladine významnosti a na 5 % hladine významnosti v teste Star Excursion Balance Test 

a vysokým vecným efektom vo všetkých troch prípadoch. 

CMJ
29%

Odraz_vzpor
1%

Podrep_výsko
k

9%Tlak_na_lavič
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43%
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18%
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 V tretej hypotéze sme tvrdili, že program s obsahom rýchlostno-silového zaťaženia 

bude mať signifikantný vplyv na zmeny špeciálneho testu karate agility. Pri vysokom vecnom 

efekte sa nám hypotéza potvrdila na 1 % štatistickej významnosti.  

 Vo štvrtej hypotéze sme predpokladali signifikantne pozitívne rozdiely  medzi 

výstupnými meraniami v teste karate agility v experimentálnej a kontrolnej skupine. Tú sme 

potvrdili na 1 % hladine významnosti s veľkým vecným efektom. 

 V piatej hypotéze sme predpokladali preukázanie signifikantne pozitívnych  rozdielov 

medzi výstupnými meraniami medzi experimentálnou a kontrolnou skupinou vo všetkých 

dynamických parametroch horných a dolných končatín. V testoch CMJ, podrep – výskok, Star 

Excursion Balance Test  a špeciálny test karate agility sme zaznamenali štatisticky významné 

rozdiely na 1 % hladine významnosti s vysokými vecnými efektami. V testoch odraz – vzpor 

a tlak na lavičke sme štatisticky významné rozdiely nezaznamenali. 

  V šiestej hypotéze sme tvrdili, že najtesnejšie interakcie sa preukážu medzi špeciálnym 

testom karate agility a simulovaným zápasom. Hypotézu sme potvrdili na 1 % hladine 

štatistickej významnosti s koeficientom r = - 0,984. Negatívna korelácia sa zaznamená 

v prípade, že jedna premenná rastie s poklesom druhej a naopak. 

 V siedmej hypotéze sme tvrdili, že vyššia úspešnosť techník sa preukáže 

v experimentálnej skupine v porovnaní s kontrolnou skupinou v simulovanom zápase. Túto 

hypotézu sa nám nepodarilo štatisticky významne potvrdiť, avšak zaznamenali sme rozdiely 

vo výstupných meraniach. 

 Z výsledkov a potvrdených hypotéz môžeme v závere považovať cieľ našej práce za 

splnený. Využitie našich tréningových metód štatisticky významne ovplyvnilo sledované 

dynamické parametre horných a dolných končatín v nami navrhnutých testoch. Pri špecifickom 

teste karate agility sme po aplikovaní 8 – týždňového experimentálneho činiteľa zaznamenali 

štatisticky významné rozdiely a to v závislých súboroch ako aj medzi nezávislými súbormi. 

.Zistili sme, že obdobie 8 týždňov rýchlostno-silového zaťaženia s hmotnosťou činky 90 % 

výkonového maxima sa preukázalo za postačujúce pre ovplyvnenie zmien v teste karate 

agility, ako aj v samotných dynamických parametroch horných a dolných končatín. 

Z hľadiska analýzy zápasu sme predpokladali výrazné zvýšenie úspešnosti štartov 

a útočných techník v zápase. To sa preukázalo v bodových výsledkoch simulovaného zápasu 

po zavedení experimentálneho činiteľa, v rozdieloch závislých súborov ako aj nezávislých 

súborov. Experimentálny činiteľ  do značnej miery ovplyvnil kondičné aj koordinačné 

schopnosti karatistov. 
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  Za prínosné v našej práci považujeme aj preukázanie vysokých interakcií medzi 

špeciálnym testom karate agility a simulovaným zápasom. To poukazuje na špecifickosť 

spomínaného testu. V neposlednom rade, na základe zistených meraní, preukázal test karate 

agility vysokú spoľahlivosť ako diagnostický nástroj. Týmto konštatujeme, že navrhnutý test 

karate agility má prínos rovnako v diagnostike, ako aj v špecifickom zaťažení pre športovú 

disciplínu kumite.  

Vytváranie a overovanie špecifického zaťaženia považujeme za žiaduce vo všetkých 

športových odvetviach ako aj vekových kategóriách. Špecifickosť v zaťažení vytvára pre 

športovcov podmienky, ktoré sa najviac podobajú súťažnému zaťaženiu. Vytvorenie 

a štandardizovanie testov agility v karate, môže do značnej miery prispieť k zisteniu zmien 

štruktúry športového výkonu v karate. 

Na základe výsledkov ďalej poukazujeme, že zaradenie  nami navrhnutého 

tréningového programu do tréningového procesu karatistov v disciplíne kumite, významne 

ovplyvní výkon a  aj samotné výsledky slovenských reprezentantov na domácich a hlavne 

medzinárodných turnajoch, ktoré im umožnia vyššie priečky v medzinárodnom rakingu. 

Na základe týchto bodových štatistík budú mať reprezentanti šancu zúčastniť sa najvyšších 

svetových turnajov ako MS, ME, Serrie A  prepracovať sa do rebríčkov súťaží Premiere 

League, kde môže štartovať len top 30 pretekárov sveta v každej kategórii. 

Prostredníctvom našej práce priniesli výsledky ďalšie možnosti a poznatky zvyšovania 

výkonu v karate a úpolových športoch a zlepšenia všeobecných a špeciálnych pohybových 

schopností. Veríme, že práca  priniesla nové podnety a námety pre trénerov a ich zverencov. 

Prínos práce vidíme v oblasti športovej edukológie výkonnostného a vrcholového 

športu, konkrétne v jej subdisciplíne úpolového športu karate, v nových možnostiach 

diagnostiky špecifickej športovej výkonnosti a aplikácii typického zaťaženia v karate.  

• Využitie špeciálneho testu karate agility skonštruovaného pre disciplínu kumite 

umožňuje diagnostikovať športový výkon príbuzný samotnému zápasu. 

• Samotný diagnostický prostriedok môže slúžiť ako špecifické zaťaženie so širokou 

paletou prvkov, resp. podnetov, ktoré môžu rozvíjať limitujúce faktory ovplyvňujúce 

športový výkon v karate v kumite. 

• Samotný prostriedok je možné využiť v zdokonaľovacej fáze športového tréningu a pri 

rozvoji špeciálnych schopností. 

• Práca priniesla už známe poznatky v oblasti diagnostiky a rozvoji rýchlostno-silového 

zaťaženia horných a dolných končatín v karate. 
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Do ďalších výskumov navrhujeme zaradiť pri špecifických zaťaženiach monitor 

srdcovej frekvencie, pre zaznamenanie maximálnych a priemerných hodnôt a na základe týchto 

údajov porovnať zaťaženie so simulovaným zápasom. Využiť akceleromer a porovnať 

namerané hodnoty špecifického zaťaženia so simulovaným zápasom na základe analýzy 

zrýchlenia. Zaznamenať video a na základe videozáznamu porovnať vykonanie útočných 

a obranných techník. Diagnostikovať techniky úderov a kopov z hľadiska rýchlosti vykonania 

a porovnať ich vzťah s testom karate agility. Doplniť do testu karate agility vykonávanie 

jednotlivých techník kumite na vizuálne podnety. Obdobne ako u mládežníckych kategórií 

využiť systém bodovania v karate agility pri odhaľovaní vzťahov medzi špecifickým zaťažením 

a ďalšími nezávislých  skupinami faktorov. V praxi odporúčame v procese tréningu zaradiť 

špeciálny test karate agility ako tréningový prostriedok a špecifické tréningové zaťaženie. 

7 VÝBER Z POUŽITEJ LITERATÚRY 

 

BLAŽEVIĆ, S. - KATIĆ, R. - POPOVIĆ, D. 2006. The effect of motor abilities on karate 
performance. In Collegium Antropoligicum, 2006. vol. 30(2). 

BROĎÁNI, J. – CZAKOVÁ, M. 2019. Karate. Charakteristika, rozhodcovské gestá a výklad 

pravidiel. Vysokoškolské skriptá pre študentov vedného odboru „Vedy o športe“. Nitra : PF 

UKF, 2019. ISBN978-80-558-1502-2. 

CALATAYUD, J. - FERNANDO, M. - COLADO, J. C. - BENAVENT, J. - MARTÍNEZ, M. 

C. - FLÁNDEZ, J. 2017. Relationship between the modified star excursion balance test and the 

4x10 m shuttle run test in children. In Cultura, Ciencia y Deporte. 2017, vol. 35(12), s 111-

116. ISSN: 1696-5043. 

CISSIK, J. M. – BARNES, M. 2004. Sport speed and agility training. Monterey: Coaches 

choice, 2004. 256 s. ISBN 1-58518-875-1. 

CZAKOVÁ, M. 2021. The Inovative Karate Agility Test in Kumite. In Studia Scientifica 

Facultatis Paedagogicae Universitas Catholica. Ružomberok : 2021. vol. 20(5). 

ČIERNA D. - PUCOVSKÝ, M. 2018. Vzťah medzi výsledkami v disciplíne karate agility 

a výsledkami v disciplínach kata a kumite. In Phys. Educ. Sport, 2018. vol.  28(2). 

DEWANGGA, Y. – SISWANTOYO – TOMOLIYUS – SUMARYANTI - TIRTAWIRYA, D. 

– PARYADI - VIRAMA, L.O.A. - NAVIRI, S. - NORALISA. 2021. Development of Agility 

Test Construction: Validity and Reliability of Karate Agility Test Construction in Kata 

Category. In  International Journal of Human Movement and Sports Sciences, 2021. vol 9(4), 

s. 697 - 703. DOI: 10.13189/saj.2021.090413. 



21 

DEWANGGA, Y. - TOMOLIYUS. 2020. Content Validity of Agility Test in Karate Kumite 

Category. In International Journal of Human Movement and Sports Sciences, 2020. vol. 8(5), 

211-216. DOI: 10.13189/saj.2020.080508. 

DZUREKOVÁ, D. -  ZEMKOVÁ, E. - HAJKOVÁ, M. -  MARČEK, T. - NOVOTNÁ, E. 

1996. Morfologická a funkčná charakteristika reprezentantov Slovenska v karate. In Abstrakty 

prednášok z Medzinárodného kongresu k 50. výročiu Československej a Slovenskej spoločnosti 

telovýchovného lekárstva. Trenčianske Teplice : 1996. s. 44-45. 

HENNEMAN, E. 1990. Comments on the logical basis of muscle control. In: The Segmental 

Motor System, edited by Binder MD and Mendell LM. New York : Oxford University Press, 

1990. pp. 7–10. 

CHAABÈNE, H. - FRANCHINI, E. -  MIARKA, B. -  SELMI, M.A. - MKAOUER, B. -  

CHAMARI, K. 2014. Time-motion analysis and physiological responses to karate official 

combat sessions: is there a difference between winners and defeated karatekas? In Int J Sports 

Physiol Perform, 2014. vol.  9(2), s 302-8. doi: 10.1123/ijspp.2012-0353. Epub 2013 Jul 22. 

PMID: 23881174. 

KAMPMILLER, T. - VANDERKA, M. - LACZO, E. - PERÁČEK, P. 2012. Teória športu 

a didaktika športového tréningu. Bratislava : ICM Agency, 2012. ISBN 978-8089257-48-5.   

KOSTOVSKI, et al. 2013. The influence of some motor abilities on the specific karate precision 

with hand and leg. In Sport SPA, 2013. vol.  10(1), s. 67-72. 

LLOYD, R. S. -  READ, P. - OLIVER, J. L. -  MEYERS, R. W. - NIMPHIUS., S. -  JEFFREYS,  

I. 2013. Considerations  for  the  development  of  agility   during   childhood   and   adolescence. 

In  Strength   &   conditioning, 2013. vol. 35, p. 2-11. 

LONGOVÁ, K. 2014. Rozvoj silových schopností s intenzitou nad 90%  

maximálneho výkonu pri rozdielnom vonkajšom odpore a odlišnom systéme  

zvyšovania zaťaženia : dizertačná práca. Bratislava: FTVŠ UK Bratislava,  

2013. 114 s. 

OUERGUI, I. et al. 2014.  Time -  motion analysis of elite male kickboxing competition.  In 

Journal of Strength and Conditioning Research, 2014. vol. 28(12), s.  3537-3543 

PURZLA, B. 2012. Forma a prostriedky vo výcviku karate – kumite. [online]. Praha : 

Universita Karlova v Praze, Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2012. 

TABBEN, M., -  COQUART, J. -  CHAABENE, H. -  FRANCHINI, E. - GHOUL, N., - 

TOURNY, C. 2015. Time-motion, tactical and technical analysis in top-level karatekas 

according to gender, match outcome and weight categories. In  J Sports Sci, 2015. vol.  33(8), 

s. 841-849. 



22 

ZEMKOVÁ, E. 1996. Štruktúra športového výkonu v karate: projekt doktorskej práce. 

Bratislava : FTVŠ UK, 1996. 

ZEMKOVÁ, E. 2008. Diagnostika trénovanosti karatistov. In: Prínos úpolových aktivít na 

rozvoj osobnosti človeka. Bratislava : NŠC & FTVŠ UK, 2008. s. 111-114. ISBN : 978-80-

89197-92-7.  

8 PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI DOKTORANDKY 

 

Počet záznamov spolu: 31 

Počet citácií, Vyhláška 456/2012: 

1 | Citácie v zahr. pub. registrované v cit. indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS (2) 

3 | Citácie v zahr. publikáciách, neregistrované v cit. indexoch (4) 

Spolu: 6 

Počet citácií, Vyhláška 397/2020: 

2ID | citácia v publikácii vrátane citácie v publikácii registrovanej v iných databázach(ID) (1) 

Spolu: 1 

 

Menný zoznam publikácií: 

V3CLA  Vedecký výstup PČ ako článok z časopisu - článok 

Počet záznamov: 1 

V3CLA001 Monika Czaková, Jaroslav Broďáni : Reliability and validity of karate agility test, 2022. 

In. International Journal of Yoga, Physiotherapy and Physical Education. - ISSN 2456-5067, Roč. 7, č. 

2 (2022), s. 72-77. 

 

ADE  Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch 

Počet záznamov: 5 

ADE001 Monika Czaková et al : Influence of power yoga on the explosive strength of upper and lower 

limbs and heart performance of dancers, 2019. 

In. International Journal of Yoga, Physiotherapy and Physical Education. - ISSN 2456-5067, Roč. 4, č. 

6 (2019), s. 1-5. 



23 

ADE002 Michal Blanár et al : Limiting factors of skating performance in ice hockey, 2019. 

In. International Journal of Physiology, Nutrition and Physical Education. - ISSN 2456-0057, Roč. 4, č. 

1 (2019), s. 871-875. 

Ohlasy: 

2021  [3] KOMÍNKOVÁ, L. 2021. The relationship between multilateral development and specific sport 

skill acquisition in middle childhood. Dissertation. Praha : FTVS UK, 126 p. 

2021  [3] POLIKANOVA, I. et al. 2021. Study of Differences in Motor Reactions and Performances in 

Professional Ice Hockey Players and not Experienced Participants Using Virtual Reality (VR) 

Technology. In Preprints 2021 [online]. Basel : MDPI. DOI: 10.20944/preprints202103.0776.v1. 

2020  [1] PACHOLEK, M. - ZEMKOVÁ, E. 2020. Effect of Two Strength Training Models on Muscle 

Power and Strength in Elite Women’s Football Players. In Sports, vol. 8, no. 4, pp. 1-12. ISSN 2075-

4663. DOI: 10.3390/sports8040042. 

 

ADE003 Jaroslav Broďáni, Natália Dvořáčková, Monika Czaková : Classification of heptathlon by the 

methods of hierarchical clustering, 2020. 

In. Studia Kinanthropologica : The Scientific Journal for Kinanthropology. - ISSN 1213-2101, Roč. 21, 

č. 2 (2020), s. 103–111. 

Ohlasy: 

2021  [2ID] BAGO, G. 2021. Development of decathlon performance in the Czech republic between 

1955 and 2019 [Vývoj vícebojařských výkonů v České republice v letech 1955–2019]. In Studia 

Kinanthropologica - The Scientific Journal for Kinanthropology, vol. 22, no. 2-3, pp. 87-94. ISSN 1213-

2101. DOI: 10.32725/sk.2021.008. 

ADE004 Natália Kováčová, Monika Czaková, Jaroslav Broďáni : Intensive basic swimming courses 
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9. SUMMARY  

This study was aimed to determine effectiveness of speed  and  strength load in changes in the 
special test of karate agility and dynamic parameters of the upper and lower limbs and for the 
monitored indicators of the simulated match in Slovakia National Team karatekas. The research 
group consisted of 30 probands, divided into an experimental and control heterogeneous group 
of 15 karate men and women in each group. In the experimental set, we monitored the 
effectiveness of an 8-week speed and strength  load on the dynamic parameters of the lower 
and upper limbs and on a special karate agility test designed for a kumite  match. The speed 
stength load consisted of exercises with an olympic barbell in the zone of 90% of the maximum 
power. We applied the load twice a week. Comparing the data in pre-test, continuous and post-
test measurements, we recorded statistically significant and materially significant differences 
between dependent and independent groups, as well as statistically non-significant differences. 
We recorded statistically significant differences in the simulated match between pre-test and 
post-test measurements compared to independent groups. We found positive interactions 
between selected parameters of upper and lower limb dynamics. The highest correlations were 
found in the interactions between the karate agility test and the simulated match. Based on the 
results, we can use the specific load in karate training in the discipline of kumite and use 
a specific test of karate agility as a diagnostic tool and training load. 
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